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Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 7 möten fördelade på en arbetsdag förlagd till Stockholm den 21
sept., ett möte i Stockholm den 25 jan och 5 telefonmöten; 19 mars, 17 april, 29 maj, 6 nov samt
den 4 dec. 2018

Barnveckan april 2018
På Barnveckan i Västerås fortsatte vi vårt fastlagda fortbildningsprogram enligt vår
utbildningscykel. Våra föreläsare var Johan Svensson och Ola Nilsson som talade om kalk och
fosfat. Barnkliniken i Västerås stod för workshops inom diabetes.

Hot Topics 3 maj 2018
Hot Topics 2018 arrangerades som ett samarbete mellan delföreningen och Novo Nordisk.
Programkommitté var Anna Nordenström, Maria Halldin och Johan Svensson. Elisa De Franco
talade om ”Personalised medicine in neonatal diabetes”, Henrik Thybo Christesen talade om
”Hyperinsulinism in infancy. From bench to bedside” och Olle Kämpe talade om ”Autoimmune
polyglandular syndromes”.

Vårmöte med årsmöte 12 maj 2018
Peter Bang beskrev hur GH-råds gruppen arbetar med att ta fram riktlinjer för utredning och
behandling av tillväxthormonbrist, Anna Nordenström ansvarade för en session om kortisolsvikt,
kortisolskola och Addisonregistret. Helena Elding Larsson talade om ”Diabetes- en autoimmun
sjukdom?” Olle Korsgren talade om ”Diabetes- en pankreas sjukdom?” Och så avslutades dagen
med en session om insulinbehandling vid diabetesdebut- hur mycket insulin ska vi ge och spelar
det någon roll om vi startar med i.v. eller s.c. insulin?

Höstmöte 16 nov 2018
Höstmötet hölls på BioClinicum där professor Anders Juul, Rigshospitalet, Köpenhamn talade om
”Värdering av gonadfunktion under barndom och pubertet”, samt ”Principer och erfarenheter för
pubertetsinduktion”, professor Anna Nordenström och överläkare Maria Halldin talade om “Nytt
lagförslag om könsbyte”. Överläkare Torun Torbjörnsdotter talade om ”Neonatal diabetes”,
professor Annelie Carlsson talade om ”Monogen diabetes” och professor Tomas Nyström, KI
talade om ”När kan glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes vara aktuellt vid typ 1 diabetes?

Nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren är registerhållare. Mycket arbete pågår med kvalitetssäkring och utveckling. GH
registerdag hölls i samband med delföreningens höstmöte 2018. Separat rapport kommer att ske
under årsmötet.

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar
Peter Bang är sammankallande i rådsgruppen. Arbete pågår med att ta fram nationella riktlinjer
för utredning och behandling av tillväxthormonbrist. Separat rapport kommer att ske under
årsmötet.

PM
Målsättning finns att ta fram kunskapsstöd inom både diabetes och endokrinologi. Inom diabetes
finns nu svenska kommentarer till ISPAD guidelines publicerade på delföreningens hemsida. Inom
endokrinologin pågår arbete med att ta fram fler PM.

Könsdysfori
Det har skett en snabb ökning av antalet barn-och ungdomar som söker vård pga könsdysfori.
Debatt pågår om hur sjukvården ska hantera detta. Delföreningen bevakar frågan aktivt.

Vårdbidrag diabetes
En grupp bestående av Kersti Sunnergren, Anna-Lena Fureman och Frida Sundberg har utarbetat
ett underlag till Försäkringskassan nationellt med målsättning att få en mer jämlik bedömning av
vårdbidrag vid diabetes och att förenkla intygsskrivandet. Målet är att läkaren bara ska behöva
intyga att barnet/ungdomen har diabetes och för övrigt hänvisa till underlaget. Utbildningsinsats
pågår vid FK.

Glukosmätning
Frida har representerat blf endodiab vid rundabordsmöten om glukosmätning.

Diabetes och körkort
Frida har deltagit vid ett möte på transportstyrelsen om diabetes och körkort

Egenvårdsplan i skolan
En ny egenvårdsplan diabetes har utarbetats och finns på delföreningens hemsida.

Remisser och utlåtanden
Vi har svarat på remiss ang. PKU screening och vi har skriftligen lämnat våra synpunkter på
nivåstrukturering av barnsjukvården gällande barnendokrinologi och diabetes.
Anna O blev den 17 april 2018 intervjuad av programmet Kropp och själ ang. hemmabyggda
”closed loops”.

BES (Barnendokrinologiska sällskapet)
BES är en intresseförening inom BLF som ordnar möten och workshops inom barnendokrinologi. Vi
har återkommande diskuterat om BES skulle kunna ingå i delföreningen för att samordna
utbildningsinsatserna men tills vidare så vill BES kvarstå som en separat intresseförening. BES har
under 2018 ordnat kurs inom kalk-och fosfatmetabolismen 22-23 mars i Stockholm samt
workshop om Turners syndrom i Umeå den 7 dec 2018.

SFD
Frida Sundberg har varit delföreningens representant i SFD under verksamhetsåret.
Under 2018 arbete pågått med att anordna Diabetologiskt Vårmöte 2019 som var ett
samarrangemang mellan SFD, SFSD och BLF endo/diab. Tillsammans har också SFD och BLF
endo/diab tillskrivit SBU med önskemål om en rapport gällande transitionsvård för ungdomar med
diabetes. SBU har svarat med en litteraturgenomgång och SFD och BLF har utifrån denna antagit
en handlingsplan.
SFD har också under 2018 uttalat sitt tydliga stöd för vår strävan att göra pediatrisk endokrinologi
och diabetes till en formellt existerande grenspecialitet.
SFD och BLF endo/diab arbetar tillsammans med att ta fram svenska prioriteringar med inspiration
utifrån ADAs dokument "Diabetes Throughout The Lifespan".

Runda bordssamtal med TLV
Karin Åkesson och Frida Sundberg har vid var sitt tillfälle deltagit vid rundabordsamtal med TLV där
man diskuterat framtidsspaning inom diabetes och hur nya läkemedel och ny teknik inom diabetes
ska implementeras.

Nationella Diabetesteamet (NDT)
NDT är ett samarbetsforum mellan företrädare för Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svensk
Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD), Dietisternas Riksförening (DR), BLF:s
delförening för endokrinologi och diabetes och Diabetesförbundet. Anna Olivecrona är vår
representant i NDT.
NDT ordnar årligen symposium i Almedalen i samarbete med Novo Nordisk och 2018 talade Frida i
Almedalen om ”Jämlik vård för barn-och ungdomar med T1DM”. NDT ordnar också årligen
seminarium på Världsdiabetesdagen den 14 nov i samarbete med Dagens Medicin och 2018 var
temat kvinnor och diabetes. Vart 4:e år ordnas också Diabetesforum och nästa gång det anordnas
blir våren 2021 i Göteborg.

Nationella arbetsgruppen för Diabetes (NAG diabetes)
Nationella programområden har formats och det som tidigare var Nationellt Programområde
Diabetes (NPD) har nu omformats till Nationell arbetsgrupp för diabetes (NAG Diabetes) Anna
Olivecrona är representant i NPD. NPD arbetar med övergripande frågor gällande jämlik och
kunskapsbaserad vård såsom riktlinjer för diabetesvård, riktlinjer för insulinpump, riktlinjer för
CGM/FGM, riktlinjer för upphandling av insulinpumpar och behandlingsstrategier vid högt HbA1c.

Rapport från SWEDIAKIDS
Karin Åkesson är registerhållare. 2018 har registret bytt plattform till den som används av NDR.
Registret har blivit ännu mer lättillgängligt och användbart och knappfunktionen är mycket
uppskattad. Separat rapport kommer att ske under årsmötet.

Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor
Frida Sundberg har varit sammankallande under våren 2018 och i samband med årsmötet
överfördes ansvaret som sammankallande till Ola Nilsson. Gruppen arbetar ffa med
utbildningsdokument och grenspecialisering på sekundär och tertiär nivå. Alla barnläkare som har
pågående grenspecialisering på sekundär eller tertiär nivå uppmanas anmäla sig till Ola Nilsson.
Separat rapport från arbetsgruppen kommer att ske under årsmötet.

Möten med BLF styrelse
Anna Olivecrona ingår även i BLF styrelse. Under hösten 2018 har Anna O deltagit vid 2
delföreningsmöten med BLFs styrelse.
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